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POZVÁNKA 
 

Téma: KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ POHĽAD NA ROK 2019 A 2020 
POD VPLYVOM ZMENENÝCH PREDPISOV POČAS OBDOBIA 
PANDÉMIE 
 

Dátum konania: 8. jún 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 hod. 
 

Lektor: Ing. Mária Horváthová 
Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka 
Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie 
účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka 
odborných článkov. 
 
Pod vedením Ing. Márie Horváthová vám prinášame praktický online 
seminár, ktorý vám pomôže zorientovať sa v daňových a účtovných 
povinnostiach pre rok 2020. V rámci jeho obsahu si objasníme, ako vplývajú 
krízové opatrenia na zostavenie účtovnej závierky za rok 2019, definujeme 
si nové lehoty z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov, povieme si ako 
vplývajú hmotnoprávne predpisy na rozhodnutie prerozdeliť účtovný zisk za 
rok 2019 a ozrejmíme si tiež, ako bude prebiehať proces schvaľovania 
účtovnej závierky v roku 2020. 
 
Pozornosť zameriame aj na ďalšie účtovné prípady ako je napríklad 
vystavenie dokladov a možnosti opravy faktúr, pohľadávky po lehote 
splatnosti a úroky z omeškania počas obdobia pandémie, úľavy pre 
konkurzné konanie, exekúcie či zmeny pri vstupe do likvidácie. 
 

Program: ● Vplyv pandémie na zostavenie účtovnej závierky za rok 2019. Vplyv 
zmenených lehôt na informácie v zostavenej účtovnej závierke pred a v 
čase obdobia pandémie. Účtovné obdobie končiace počas obdobia 
pandémie. Stanovenie jednotlivých dátumov zostavenej a 
novozostavenej účtovnej závierky, uloženie účtovnej závierky do 
registra účtovných závierok. Opravy vykazovaných údajov v zostavenej 
a schválenej účtovnej závierke. Nezabudnúť na interné smernice. 

● Proces schvaľovania účtovnej závierky v roku 2020. Vplyv 
hmotnoprávnych predpisov na rozhodnutie prerozdeliť účtovný zisk za 
rok 2019. 

● Stručný prehľad lehôt z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. 
● Účtovníctvo v priebehu roka 2020 z pohľadu zavedených opatrení počas 

obdobia pandémie. Vystavenie účtovných dokladov, možnosti opravy 
faktúr. Stanovenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu. Definície 
tržieb. Účtovanie finančnej podpory na udržanie prevádzky a iná štátna 
pomoc. 

● Pohľadávky po lehote splatnosti počas pandémie. Prehľad o 
pohľadávkach z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Otázka úrokov z 
omeškania počas obdobia pandémie. Úprava dočasnej ochrany 
podnikateľov. Úľavy pre konkurzné konanie, exekúcie. Zmeny pri 
vstupe do likvidácie. 
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Účastnícky 
poplatok: 
 

 
72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

6. jún 2020 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita 
seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/ 
 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  

 
 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 
KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ POHĽAD NA ROK 2019 A 2020 

POD VPLYVOM ZMENENÝCH PREDPISOV POČAS OBDOBIA PANDÉMIE 
/ ONLINE, 08.06. 2020 / 

 
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam zo školenia a náklady na 
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete 
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak 
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním. 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 200608 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


